
CENIK / OPREMA

MPC (Maloprodajna cena)*

17.500 €

19.000 €

21.500 €

22.500 €

Poslovna politika Grand Automotive Adriatic d.o.o. temelji na konceptu nenehnega razvoja. Pridržujemo si pravico do spremembe specifikacij, barv in cen opisanih modelov in delov 

opreme brez predhodnega obvestila.

Dejanska poraba goriva in izpusti CO2 se lahko poleg osnovnih lastnosti vozila (vrsta motorja in menjalnika, premer platišča ipd.) in mase vozila ter

končne konfiguracije opreme, razlikujejo od navedenih uradnih vrednosti iz cenika.

Cenik velja samo za takoj dobavljiva vozila. Za podrobnejše informacije in ponudbo se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca.

Dobavljivost modelov po ceniku je odvisna od trenutne razpoložljivosti.

Priporočena maloprodajna cena vključuje davek na motorna vozila (DMV), DDV in vse pripadajoče stroške.

Podatki o emisijah CO2 so določeni z uporabo globalnega usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP).

Natančna, končna vrednost izpusta CO2 oziroma porabe goriva v kombiniranih voznih razmerah posameznega vozila bo navedena v ustreznem COC dokumentu vozila.

Cenik velja za leto 2023 oziroma do objave novega cenika.

ZS XCLE 1.0 bencin 999 ročni 82 (111) 149

ZS XCLE 1.0 A/T bencin 999 avtomatski 82 (111) 163

ZS XCL 1.5 bencin 1498 ročni 78 (106) 149

LUXURY

ZS XCT 1.5 bencin 1498 ročni 78 (106) 149

EXCLUSIVE

EXCITE

Cenik 2023 - MG ZS

MODEL Gorivo Prostornina motorja (cm3) Menjalnik kW (KM)
Emisije CO2 

(g/km)



Izklop žarometov s časovno zakasnitvijo 'Follow me Home

Digitalni informacijski zaslon za voznika

Samodejno zaklepanje vozila ob speljevanju

Brisalci s senzorjem za dež

12V vtičnica

Tempomat z omejevalnikom hitrosti

Usnjeni volan

Električna parkirna zavora s funkcijo "Auto-Hold" (samo na izvedenki s samodejnim menjalnikom)

25,6 cm (10,1") barvni zaslon na dotik 25,6 cm (10,1") barvni zaslon na dotik 25,6 cm (10,1") barvni zaslon na dotik

Potovalni računalnik

Strešni nosilci sive barve

Zadnji parkirni senzorji

Električno nastavljiva, ogrevana ter poklopljiva zunanja stranska ogledala

Zadnji parkirni senzorji

Funkcija povezljivosti z aplikacijama

Apple CarPlay™

Android Auto™

Funkcija povezljivosti z aplikacijama

Apple CarPlay™

Android Auto™

Funkcija povezljivosti z aplikacijama

Apple CarPlay™

Android Auto™

Zadnji parkirni senzorji

USB funkcija polnjenja mobilnega telefona

USB funkcija polnjenja mobilnega telefona

Potovalni računalnik

MG ZS
SERIJSKA OPREMA

EXCITE EXCLUSIVE LUXURY

INFOZABAVNI SISTEMI INFOZABAVNI SISTEMI INFOZABAVNI SISTEMI

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE PLATIŠČA IN PNEVMATIKE PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

360° parkirna kamera

VARNOST IN ZAŠČITA VARNOST IN ZAŠČITA VARNOST IN ZAŠČITA

43cm (17”) dijamantno brušena aluminijasta platišča 215/55/R17 "Stil 1" 43cm (17”) dijamantno brušena aluminijasta platišča 215/55/R17 "Stil 2" 43cm (17”) dijamantno brušena aluminijasta platišča 215/55/R17 "Stil 2"

Pribor za polnjenje predrte pnevmatike Pribor za polnjenje predrte pnevmatike Pribor za polnjenje predrte pnevmatike

Tritočkovna varnostna pasova spredaj z zategovalnikom in omejevalnikom zatezne sile

Alarm in blokada motorja Alarm in blokada motorja

Po višini nastavljivi sprednji varnostni pasovi

Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - EBA

Tritočkovna varnostna pasova spredaj z zategovalnikom in omejevalnikom zatezne sile Tritočkovna varnostna pasova spredaj z zategovalnikom in omejevalnikom zatezne sile

Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec - HSA Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec - HSA

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - EBA Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - EBA

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec - HSA

Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev zadaj (2X) Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev zadaj (2X)

Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah - TPMS Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah - TPMS

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah - TPMS

Sistem zaščite pred kotaljanjem - ARP (Anti Rolling Protection)Sistem zaščite pred kotaljanjem - ARP (Anti Rolling Protection) Sistem zaščite pred kotaljanjem - ARP (Anti Rolling Protection)

Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine

Prednji stranski varnostni blazini in varnostni zavesiPrednji stranski varnostni blazini in varnostni zavesi Prednji stranski varnostni blazini in varnostni zavesi

Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika

ZUNANJOST ZUNANJOST ZUNANJOST

Bi-funkcija LED prednjih žarometov Bi-funkcija LED prednjih žarometov Bi-funkcija LED prednjih žarometov

Dnevne LED luči Dnevne LED luči Dnevne LED luči

UDOBJE IN PRAKTIČNOST UDOBJE IN PRAKTIČNOST UDOBJE IN PRAKTIČNOST
Klimatska naprava Klimatska naprava Klimatska naprava

SEDEŽI SEDEŽI SEDEŽI

Usnjeni volan

Električni pomik prednjih in zadnjih stekel - impulzivno pri vozniku

Usnjeni volan 12V vtičnica

Električni pomik prednjih in zadnjih stekel - impulzivno pri vozniku Tempomat z omejevalnikom hitrosti

Preklopljiva zadnja klop v razmerju 60/40 Preklopljiva zadnja klop v razmerju 60/40

Žep na zadnji strani prednjih sedežev

Vzglavniki na vseh sedežih Vzglavniki na vseh sedežih Vzglavniki na vseh sedežih

V 4 smeri nastavljiv sovoznikov sedež V 4 smeri nastavljiv sovoznikov sedež V 4 smeri nastavljiv sovoznikov sedež

Žep na zadnji strani prednjih sedežev Žep na zadnji strani prednjih sedežev

Gretje prednjih sedežev

Oblazinjenje iz blaga z vzorcem Oblazinjenje v slogu usnja s kontrastnimi šivi Oblazinjenje v slogu usnja s kontrastnimi šivi

V 6 smeri ročno nastavljiv voznikov sedež V 6 smeri ročno nastavljiv voznikov sedež V 6 smeri električno nastavljiv voznikov sedež

Radio DAB z MP3, AUX/USB in Bluetooth povezavo Radio DAB z MP3, AUX/USB in Bluetooth povezavo Radio DAB z MP3, AUX/USB in Bluetooth povezavo

Električni pomik prednjih in zadnjih stekel - impulzivno pri vozniku

Preklopljiva zadnja klop v razmerju 60/40

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP

Panoramska steklena streha (samo na izvedenki z ročnim menjalnikom)

Sistem elektronske razporeditve zavorne sile - EBD

Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika

Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev zadaj (2X)

Sistem proti blokiranju koles - ABS Sistem proti blokiranju koles - ABS

Sistem za nadzor mrtvega kota

Sistem elektronske razporeditve zavorne sile - EBD Sistem elektronske razporeditve zavorne sile - EBD

Sistem proti blokiranju koles - ABS

iGo navigacija v avtu iGo navigacija v avtu

Avdio sistem s 4 zvočniki Avdio sistem s 6 zvočniki in 3D zvokom Avdio sistem s 6 zvočniki in 3D zvokom

USB funkcija polnjenja mobilnega telefona

Potovalni računalnik

12V vtičnica Samodejno zaklepanje vozila ob speljevanju

Tempomat z omejevalnikom hitrosti Brisalci s senzorjem za dež

Daljinsko centralno zaklepanje Daljinsko centralno zaklepanje Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejno zaklepanje vozila ob speljevanju Digitalni informacijski zaslon za voznika Keyless Entry z gumbom za zagon

Zunanja ogledala v barvi karoserije Zunanja ogledala v barvi karoserije Zunanja ogledala v barvi karoserije

Sprednji in zadnji brisalci stekel Aero Sprednji in zadnji brisalci stekel Aero Sprednji in zadnji brisalci stekel Aero

Strešni nosilci sive barve Strešni nosilci sive barve

Električno nastavljiva, ogrevana ter poklopljiva zunanja stranska ogledala Električno nastavljiva, ogrevana ter poklopljiva zunanja stranska ogledala

Visoko nameščena zadnja zavorna (LED) luč Visoko nameščena zadnja zavorna (LED) luč Visoko nameščena zadnja zavorna (LED) luč

Izklop žarometov s časovno zakasnitvijo 'Follow me Home Izklop žarometov s časovno zakasnitvijo 'Follow me Home

Samodejni sprednji žarometi Samodejni sprednji žarometi Samodejni sprednji žarometi

Meglenki spredaj Meglenki spredaj

Alarm in blokada motorja

Po višini nastavljivi sprednji varnostni pasovi Po višini nastavljivi sprednji varnostni pasovi



KOD EXCITE EXCLUSIVE LUXURY

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

● ● ● 

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

DYNAMIC RDEČA*

TEMNO-C

MONUMENT SREBRNA*

0,00 €BATTERSA MODRA*

● / brezplčano

NOTRANJOST

* Kovinska barva

O / opcijsko

MG ZS

Cena (brez DDV) Cena (z DDV)BARVE - NOTRANJOST

0,00 € 0,00 €

PEARL ČRNA*

ARCTIC BELA

HOXTON ORANŽNA*

BARVE / NOTRANJOST

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

BARVE KAROSERIJE



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE EXCITE EXCLUSIVE

Motor 1.5 VTi-Tech 1.5 VTi-Tech 1.0T-GDI 1.0T-GDI

Vrsta pogona Prednji pogon Prednji pogon Prednji pogon Prednji pogon

Tip motorja

Gibna prostornina (cm3) 1498 1498 999 999

Moč motorja kW (KM) 78 (106) 78 (106) 82 (111) 82 (111)

Število obratov motorja pri največji 

moči ( obr/min)
6000 6000 5200 5200

Največji navor (Nm) 141 141 160 160

Število obratov motorja pri največjem 

navoru (obr/min)
4500 4500 1800-4700 1800-4700

Tip vbrizga

Število valjev / ventilov  4 / 16  4 / 16  3 / 12  3 / 12 

Vrtina (mm) 75 75 74 74

Gib (mm) 84.8 84.8 77.4 77.4

Stopnja kompresije 11.5:1 11.5:1 10.5:1 10.5:1

Menjalnik Ročni Ročni Ročni Samodejni

Število prestav 5 5 6 6

Dimenzije pnevmatik

Največja hitrost (km/h) 175 175 180 180

0 - 100 km/h (s) 10.9 10.9 11.2 12.4

Emisije CO2 (g/km) 163

Poraba goriva (l/100km)

Masa vozila brez voznika - pripravljenega 

za vožnjo
1231 1239 1259 1264

Največja dovoljena masa 1695 1695 1722 1730

Največja dovoljena masa priklopnega 

vozila (z i brez zavor)
500 500 500 500

Maksimalna dovoljena masa na vlečni 

kljuki
50 50 50 50

PORABA IN IZPUSTI - WLTP

MASA VOZILA

149

6,6 7,2

MG ZS
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

ZMOGLJIVOST

LUXURY

215/55 R17

Prisilno polnjen - TurboAtmosferski

Indirekten vbrizg goriva Direktni vbrizg goriva

MOTOR

MENJALNIK

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE


